Chef för vårt utvecklingsteam i Falun

Vi söker:
dig som är en erfaren projektledare med passion för mjukvaruutveckling, och innovativa utbildningsverktyg!
Du gläds av att dagligen supporta ditt team, du är den som ser till att vårt grymma utvecklingsteam har möjlighet
att på rätt sätt fokusera på sina arbetsuppgifter och göra vad de gör bäst: skapa världens främsta utbildningsverktyg
för framtidens operatörer. Du underlättar deras vardag genom att på ett effektivt sätt hantera administration och
vara delaktig i projekten. Du är ansvarig för planering, resursutveckling och att följa/driva projekten tillsammans
med teamet. Du skall vara en nyckelperson för teamet i den dagliga verksamheten samt länken till den övriga
verksamheten.
Vem är du?
För att du skall bli framgångsrik hos oss har du en
tydlig önskan om att leda andra och erfarenhet av
att framgångsrikt leda. Minst 3-5 års erfarenhet
som projektledare samt 2-3 års erfarenhet av
arbetsledande funktion med personalansvar. Du är bra
på att kommunicera, med ett operativt och strategiskt
perspektiv. En utvecklingschef hos oss skall alltid veta
och på ett tydligt sätt kunna beskriva statusen på sitt
ansvarsområde.
Arbetsuppgifter:
• Skapa och äga alla projektplaner
• Driva och kommunicera projekten och dess status
• Identifiera aktiviteter för projekten för att säkra
framgång
• Styra och utveckla organisationen av teamet
• Utveckla teamets förmåga att leverera i rätt tid och
kvalitet
• Hantera och styra ändringar
• Vara teamets kontakt utåt
• Identifiera, kommunicera och hantera risker
• Kommunicera och styra utvecklingsteamet mot/med
tydliga mål
• Dokumentera och utveckla kunskapsutvecklingen inom
teamet
• Driva och dokumentera möten
• Säkerställa att teamet har all relevant information
• Skapa en miljö som uppmuntrar och utvecklar samarbete
• Hantera kommunikation med de olika intressenterna för
projekten såväl internt som externt

Kvalifikationer:
• Agil utveckling, använda Scrum/Kanban/Lean
• Projektutveckling genom att fokusera på att utveckla
teamets styrkor
• Kontinuerligt reflektera och utvärdera projekt och
arbetssätt samt implementera förbättringar
• Verktyg tex Jira, Confluence, Officepaket.
Tenstar Simulation är:
världsledande och har ca 35 anställda medarbetare
varav ca hälften är ett unikt utvecklingsteam
bestående av spelutvecklare och civilingenjörer.
Resten av vårt team jobbar med produktion, sälj och
support med fokus i Europa även om försäljning sker
till hela världen. Vi är en arbetsplats där kreativitet
och egna initiativ står högt på agendan, såväl som god
stämning som goda resultat. Vårt huvudkontor ligger i
Tanumshede i norra Bohuslän.
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Falun
Skicka ansökan till job@tenstarsimulation.com
Frågor: Christian Döbeln +46 707 10 24 34
www.tenstarsimulation.com

